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Yhdistysasiaa
Hallituksen kokoukset 24.2 ja 17.3.
1. Hallitus valitsi Erkki Lönnrotin edustamaan yhdistystä Helykodin hallituksessa ja yhtiökokouksessa.
2. Käytiin läpi RAY:n seurantakäynnin raportti ja pohdittiin raportin edellyttämiä kehittämiskohteita.
3. Todettiin jäsenmaksunsa maksamatta jättäneet eronneeksi yhdistyksestä.
4. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous, jossa valitaan uusi puheenjohtaja, on Jyväskylässä 24.5.2014.
5. Hallitus hyväksyi vuoden 2013 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esitettäväksi tilintarkastajalle ja kevätkokoukselle.
6. Hallitus hyväksyi yhdistyksen vuosikertomuksen 2013 yhdistyksen kevätkokoukselle esitettäväksi.
Seuraava hallituksen kokous on 20.5.

Yhdistyksen toimisto
on suljettuna
2.5., 30.5. ja
30.6.-27.7.

Toimikunnat
Asumis- ja kiinteistötoimikunta
pj. Erkki Lönnrot p. 0400 501 859
siht. Sari Korhonen p. 040 511 4963
Oikeuksienvalvontatoimikunta
pj. Juha Martikainen p. 040 757 5198
Perhetyön ja tilapäishoidon toimikunta
pj. Kristiina Vuori
siht. Päivi Juvala p. 040 707 9967/
Minna-Mari Marjoniemi p. 040 522 2138

Työvaliokunta
pj. Riitta Johansson p. 040 580 7373
siht. Sari Korhonen p. 040 511 4963
Vapaa-ajan toimikunta
pj. Riitta Johansson p. 040 580 7373
siht. Jan Törnblom p. 040 835 0395
Ystävätupatoimikunta
pj. Kaj-Erik Sagulin p. 044 358 3566
siht. Marja Savolainen p. 040 521 0240
Mikäli olet kiinnostunut toimikuntatyöskentelystä, ota yhteyttä toimikunnan sihteeriin.
Osallistumalla toimikuntatyöhön voit vaikuttaa
yhdistyksen toiminnan suunnitteluun.
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Perhetyö
Vanhempien tapaamisia
Isät Söderskärin majakalle la 24.5. klo
11.30-15.30
Viime vuonna äidit tekivät retken majakalle,
nyt on isien vuoro lähteä Räyskällä Suomenlahdelle Porvoon ulkosaaristoon. Söderskärin
majakka sijaitsee karujen kallioluotojen muodostamassa saaressa, 15 meripeninkulman
päässä Helsingistä. Kunniapaikalla saariryhmän korkeimmalla kohdalla seisoo 150 vuotta vanha torni - Söderskärin majakka, josta
huokuu entisten aikojen tunnelmaa ja äärimmäisten olojen mystiikkaa.

semme ohjaajan, skräppääjän ja menetelmän
kehittäjän Minna Enqvistin (emmonsivut.
blogspot.fi, www.emmo.fi), joka tekee ohjaustoiminnan opintoihinsa liittyvää opinnäytetyötä
voimauttavasta skräppäyksestä.
Menetelmä perustuu ajatukseen siitä, että jokaisella pitää olla mahdollisuus tulla nähdyksi.
Minna on yhdistänyt Voimauttavassa skräppäyksessä tarinallisuutta, voimauttavaa valokuvaa ja taiteellista työskentelyä. Tarkoituksena on tarjota erilaisia kanavia itseilmaisuun
ja tukea vuorovaikutusta, oman identiteetin
ymmärtämistä ja vahvistaa positiivisia tarinoita
omasta itsestä ja tällä kertaa omasta lapsesta.
Ota etukäteen lapsestasi kuva tai valitse jo
olemassa olevista kuvista sellainen, jossa oma
lapsesi näyttäytyy juuri niin ihanana ja rakastettavana kuin hän on. Kuvan voi ottaa mukaan sekä värillisenä, että mustavalkoisena.
Kuva kannattaa teettää liikkeessä, jolloin se
kestää paremmin kuin tulostettu kuva. Sinun ei
tarvitse ajatella kuvan teknistä laatua tai muita ulkoisia seikkoja, tärkeintä on valita itselle
merkityksellinen kuva.

Ohjelmassa on reipas merimatka avoveneellä,
majakkakierros ja lounas. Lounaaksi tarjotaan
savulohikeittoa ja lettukahvit.
Matkaan lähdetään klo 11.30 Hiekkajaalanrannasta Vuosaaresta (ole paikalla hyvissä ajoin).
Paluu samaan paikkaan klo 15.30. Mukaan
mahtuu 10 isää. Retken omavastuu on 40 €.
Ilmoittautumiset 7.5. mennessä Juvalan Päiville p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.
Äidit skräppää la 7.6. klo 12-16
Onko skräppääminen sinulle tuttua? Ei haittaa
vaikka ei olisikaan, sillä nyt on mahdollisuus
kokeilla ja oppia! Skräppäys on omaelämänkerrallista työskentelyä, jossa valokuva yhdistetään luovaan askarteluun. Saamme oppaak4

Lähde mukaan yhteiseen työpajaan, tarjolla
asiantuntevaa opetusta skräppäämisen saloihin. Mukaan et tarvitse muuta kuin kuvan/kuvat. Tarjolla pientä murkinaa kahvin/ teen kera
sekä tietenkin erinomaista äitiseuraa!
Lastenhoito tälle päivälle maksaa 10 €.

Kysele lisää ja ilmoittaudu mukaan 14.5. mennessä. Päivi p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@
kvtuki57.fi. Lastenhoitovaraukset Minna-Mari
Marjoniemi p.040 522 2138 tai minna-mari.
marjoniemi@kvtuki57.fi.

Virkistystä ja vertaistukea

Vaikeavammaisten lasten vanhempien tapaaminen ke 4.6. klo 18
Kun lapsella on vaikea kehitysvamma, ovat
apuvälineisiin, asumiseen, tilapäishoitokuvioihin ja elämään yleensäkin liittyvät kysymykset
ja ajatukset joskus helpompi jakaa omassa
vertaisryhmässä. Vanhemmat toivovatkin omia
tapaamisia juuri siitä näkökulmasta. Ilta on
tarkoitettu vanhemmille yksin tai kaksin. Mitä
kuuluu tyttärille ja pojille? Kokemuksia vaihtamalla saattaa arjen sujumiseen saada uutta
näkökulmaa ja virkistävä ilta hyvässä seurassa
tekee meille kaikille hyvää!
Olen varannut kabinetin ravintola Stonesista
(www.stonespub.fi), Keskuskatu 4. Yhdistys
tarjoaa paikan erikoisen eli hampurilaisen, joita
on moneen makuun, juomat maksetaan itse.
Lastenhoito tälle illalle maksaa 10 €. Huom.
Vaikeavammaisten henkilöiden kohdalla ei
tilapäishoidossa ole ikärajaa.
Ilmoittaudu mukaan viimeistään 23.5. Päiville
p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.
fi. Lastenhoitovaraus Minna-Mari Marjoniemi
p. 040 522 2138 tai minna-mari.marjoniemi@
kvtuki57.fi.

Huomioithan myös nämä!
Kaikki joukolla katsomaan TunneTeatterin hienoa esitystä, lisää sivulla 15!
Kannustusjoukot paikalle Eltsun kisoihin perjanataina 16.5. Lisää sivulla 12.
Ravintolapäivänä 17.5. Lentävä Kurkku tarjoaa
herkkuja Ystiksellä. Oivallinen tilaisuus tavata
tuttuja herkuttelun lomassa! Lisää sivulla 10.

Yksinhuoltajien Voimauttava vertaistuki
-viikonloppu pe-su 22.-24.8
Wuolteen kartano Hauholla kutsuu elokuussa
erityislasten yksinhuoltajavanhempia rentouttavan viikonlopun viettoon teemalla ”Oma voima”. Viikonlopun vetäjinä ja menossa mukana
ovat taideterapeutti Piia Sumupuu sekä Satu
Kuru ja Seija Kankainen-Larsson.
Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Leijonaemot ry:n kanssa.
Ilmoittautuminen 31.7. mennessä. Leijonaemot
ry:n sivuilta löydät ilmoittautumislomakkeen.
Mukaan mahtuu 18 henkilöä ja etusijalla ovat
Leijonaemojen ja Kehitysvammatuen jäsenet.
Lastenhoitoa ei ole järjestetty viikonlopun
ajaksi.
Viikonlopun hinta on 60 €/hlö Leijonaemojen
tai Kehitysvammatuen jäsenille, muille 80 €/
hlö. Hintaan sisältyy täysihoito ja majoitus 2
hengen huoneissa. Jäsenillä on mahdollista
hakea tukea maksukyvyn alentumisesta johtuen.
Tarkemmat tiedot toukokuussa
www.kvtuki57.fi. sekä www.leijonaemot.fi.
Tulossa
Alle kouluikäisten lasten perhekurssi Sopukassa 3.-5.10.
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Kaakon kammari
Kaakon kammari-illat on tarkoitettu vertaistapaamisiksi vanhemmille, erityislapsille ja sisaruksille. Vanhemmat keskustelevat mahdollisuuksien mukaan omassa ryhmässään kahvin
tai teen ääressä, ja lapsille ja nuorille on omaa
ohjelmaa. Olemme kaikki samoissa tiloissa,
joten tunnelma illoissa on riemukkaan lämmin.
Mukaan voi tulla koko perhe tai osa perheestä.
Kaakon kammariin pääsee hyvin metrolla,
Herttoniemen asemalta on n. 10 min. käve-

lymatka. Omalla autolla tuleville löytyy myös
parkkitilaa. Mukaan voi tulla mistä päin Helsinkiä tahansa.
Kevään viimeinen tapaaminen:
maanantai 12.5. klo 17.30-20.00
Leikkipuisto Herttoniemi, Karhutie 11, 00900
Helsinki
Lisätietoja voit kysyä Minna-Mari Marjoniemeltä, p. 040 522 2138
tai minna-mari.marjoniemi@kvtuki57.fi.

Perheiden viikonloppu Sopukassa 8.-9.3.
Vietimme 8.-9.3. perheiden kanssa mukavan
viikonlopun Sopukassa. Ohjaajat kirjoittivat
tarinan muotoon päivien kulun lasten ja nuorten kanssa. Vanhemmat saivat rastipolulla
huikata adjektiiveja tarinaan tietämättä minne
ne solahtivat.
Tällainen tarina siitä syntyi:
Suloinen Sopukka sellainen perheviikonloppu,
oli aurinkoinen ja puinen lauantaiaamu kun
neljä huikeaa perhettä kurvasi keinuisen leirikeskuksen pihaan.
Aurinkoisen lounaan jälkeen oli yhteistä sammaloitunutta tutustumista, jossa piirrettiin kivat
kuvat omasta perheestä. Myös haikkuiset
lastenohjaajat piirsivät omansa. Sitten aikuiset
lähtivät tuulisesti omaan ohjelmaan ja lapset jatkoivat tutustumista mukavalla leikkivarjoleikillä.
Välipalana oli iloista piirakkaa,
hyvä banaani, hyväntullista keksiä
ja toiminnan pillimehua.
Seuraavaksi ohjaajat ja lapset
lähtivät reippaisiin ulkoleikkeihin,
antoisaan puidenkantoon ja keltaiselle metsäretkelle. Runsasmääräinen päivällis-lohipata syötiin
hyvällä ruokahalulla ja sen jälkeen
tietämättömästi leikittiin ja vietettiin jännittävä musahetki. Illalla oli
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kivistä uintia ja saunomista.
Aamulla lapset ulkoilivat ja seuraavaksi oli
mielenkiintoista leivontaa, keväinen lounas ja
kekseliästä heijastinaskartelua. Iltapäivä huipentui voimaannuttavaan rastipolkuun yhdessä perheiden kesken, jossa oli jouhevia tehtäviä kotia kohti hilpein ja virkistynein mielin.
Olipa hulppean mukavaa saada leiriltä uusia
kavereita ja tuttuja! Ohjaajat sanoivat mahtavan kiitoksen. Kekseistä tuli koristeellisia
ja heijastimista värikkäitä, molempia tehtiin
vauhdikkaasti.
-Peetu

Tilapäishoito
Kotiparkki
Kotiparkkitoiminnan kautta perheen on mahdollista saada kotiinsa tilapäistä hoitoapua alle
20-vuotiaalle kehitysvammaiselle lapselle tai
nuorelle ja hänen sisaruksilleen. Vanhempiensa luona asuvien vaikeavammaisten henkilöiden kohdalla ikärajaa ei ole. Hoitaja huolehtii lasten viihtyvyydestä ja turvallisuudesta
vanhempien toiveiden mukaisesti. Kerrothan
mahdolliset erityistoiveesi etukäteen.

Lisätietoja saat Minna-Mari Marjoniemeltä
ma-pe 9-14 p. 040 522 2138.
Voit ottaa yhteyttä myös sähköpostitse minnamari.marjoniemi@kvtuki57.fi, jos puhelinajat
eivät sinulle sovi. Laitathan sähköpostiin myös
puhelinnumerosi yhteydenottoa varten.
Huom. Kotiparkkitilauksia ei oteta vastaan
20.6.-3.8. Tilaukset tuolle ajalle on siis tehtävä etukäteen!

Kotiparkin hinnasto
Klo
		
8.00-18.00
18.00-21.00		
21.00-24.00		

Arkisin
8,20 €/tunti		
9,20 €/tunti		
10,20 €/tunti		

Lauantaisin			
9,70 €/tunti			
11,10 €/tunti			
15,00 €/tunti (la klo 20-24)

Sunnuntaisin
16,40 €/tunti
18,40 €/tunti
20,40 €/tunti

Sovitun hoitajavarauksen voi perua veloituksetta 12 tuntia ennen alkamisajankohtaa. Lyhyemmällä aikavälillä peruutetusta varauksesta veloitetaan 5 €/tunti tilauksen mukaan.

Lasten ja nuorten kevätpäivä
Taidetta, vaahtokarkkitikkareita ja iloista yhdessäoloa!
Tule mukaan iloitsemaan kevään väreistä ja
toivottamaan kesä tervetulleeksi! Vietämme
Kevätpäivää lauantaina 10.5. klo 10–16 Ystävätuvalla. Päivän aikana voi muun muassa
tehdä huovuttamalla kevään pieniä eläimiä,
osallistua yhteisen kangasmaalauksen tekoon
ja tehdä vaahtokarkkitikkareita.
Tarjoamme myös lounasta ja välipalaa.

Kevätpäivä on tarkoitettu alle 20-vuotiaille
kehitysvammaisille lapsille ja nuorille sisaruksineen. Mukaan voi tulla itselle sopivaksi ajaksi.
Mukana päivässä ovat opiskelijat Katja ja Janika sekä Minna-Mari.
Osallistumishinta on 10 euroa/lapsi.
Ilmoittautumiset keskiviikkoon 7.5. mennessä
Minna-Marille p. 040 522 2138 tai minna-mari.
marjoniemi@kvtuki57.fi. Mukaan mahtuu rajallinen määrä osallistujia!
Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä mahdollisista erityisruokavalioista.
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Minun silmin -valokuvauskurssi
Järjestämme juhannusviikolla 16.–19.6. Minun
silmin -kurssin kehitysvammaisille senioreille
ja alakoululaisille Ystävätuvalla (Abrahaminkatu 7).
Kurssilla seniori ja alakoululainen toimivat
parina. Parit muodostetaan kurssille ilmoittautuneista.
Päivän aikana pääset yhdessä oman parisi
kanssa tekemään jotain tuttua ja jotain erilaista. Kameraa hyödyntäen tutustumme ja tutkimme. Aiempaa valokuvauskokemusta et tarvitse, kamerakaan ei ole välttämätön. Mukaan
voit kuitenkin ottaa oman digikameran, jossa
on USB-liitäntä kuvien siirtoa varten, mikäli
sinulla on oma tuttu kamera.

Päivän kesto on noin neljä tuntia sisältäen lounaan. Teemana on leikki ennen ja nyt - miten
legot kohtaavat käpylehmät ja paljon muuta!
Mukana puuhaamassa ovat opiskelijat Katja
ja Janika, Vekkarin toimija Jari sekä toimistolta
Minna-Mari/Marja.
Kurssin hinta on 20 €.
Ilmoittautumiset 16.5. mennessä Marjalle
p. 040 521 0240 tai marja.savolainen@kvtuki57.fi.
Osallistujat valitaan ilmoittautumisajan jälkeen.
Tervetuloa mukaan!

Perhetyö ja Ystis yhdessä
Resonaari soi -konsertti ma 5.5. klo 19
Resonaarin ja Zoomin perinteinen yhteiskonsertti Savoy teatterissa tarjoaa jälleen unohtumattomia hetkiä musiikin parissa. Lavalla
nähdään iso joukko taitavia Resonaarin musiikkikoulun oppilaita yhdessä ZOOMin artistien kanssa. ZOOM on Suomen eturivin muusikoiden, näyttelijöiden ja taiteilijoiden yhdistys.
Resonaari soi -konsertin taiteilijat esiintyvät
konsertissa ilman palkkioita. Konsertin tuotto
ohjataan Resonaarin musiikkikoulun soitinhankintoihin.
Lähdetään yhdessä konserttiin! Olemme
varanneet pienen määrän lippuja, saat lipun
hintaan 15 euroa.
Pikaiset ilmoittautumiset perhetyön osalta
Juvalan Päiville p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.
Ystävätupalaisten ilmoittautumiset Marjalle
p. 040 521 0240 tai marja.savolainen@kvtuki57.fi.
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Suomenlinnan kesäteatteri ke 27.8. klo 19
Ihmemaan Liisa kutsuu perheitä ja Ystävätuvan väkeä Suomenlinnaan, Hyvän Omantunnon linnakkeeseen.

Esitys on kielletty alle 7-vuotiailta. Esityksen
kesto varmistuu myöhemmin.
Väliajalla tarjolla makkaraa ja mehua.
Menemme klo 17.30 JT-linesin lautalla Suomenlinnaan, pääsemme lähelle Hyvän Omantunnon linnaketta. Tapaaminen Kauppatorin
rannassa klo 17.15. Olethan paikalla hyvissä
ajoin!

Ryhmäteatterin näyttämöversio perustuu
löyhästi Lewis Carrollin "Liisa Ihmemaassa"
ja "Liisa Peilintakamaassa" -teoksiin, mutta
sekoittaa mukaansatempaavaan koko perheen
seikkailuun myös muiden tuttujen tarinoiden
Otathan huomioon, että Suomenlinnan maasto
aineksia. Uudesta lähestymistavasta huolimat- on mäkistä ja vaikeakulkuista.
ta näytelmän keskiössä seikkailevat Carrollin
kirjojen tutut hahmot.
Retken omavastuu 20 €/hlö, jos yksi perheenjäsenistä on yhdistyksen jäsen. Muut 30 €/hlö.
Ryhmäteatterin "Liisa Ihmemaassa" käsittelee
oman minän etsimistä, rohkeutta olla haaIlmoittautumiset viimeistään 13.6.
voittuva ja uskallusta pyytää apua ja sanoa
Ystävätuvan väen ilmoittautumiset Marjalle
kun tuntuu, että on jollain lailla kadoksissa.
p. 040 521 0240 tai marja.savolainen@kvtuKeskeiseksi teemaksi nousee huoli ilmaski57.fi ja perhetyön osalta Päiville p. 040 707
tonmuutoksen pysäyttämisestä. Luvassa on
9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.
henkeäsalpaava steampunk-seikkailu, jossa
mahdottomuudet käyvät toteen, kun niihin
tarpeeksi uskoo!
Tämän koko perheen seikkailun ohjaaja Juha
Kukkonen, näyttelijät ja suunnittelijat ovat tuttuja aikaisemmilta kesiltä.
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Vapaa-ajan toiminta
Toimintaa kehitysvammaisille ihmisille

Ystävätupa
Kerhokahvio on kesätauolla. Hyvää kesää!
Syksyn ensimmäinen kerta on keskiviikkona
17.9. klo 14-19.

Sture 21:n Villiklubi vielä touko- ja
kesäkuussa, jippii!
Menoa ja meininkiä vielä ennen kesätaukoa
tiistaina 6.5. ja 3.6. klo 19-22.
Osoite: Sturenkatu 21
Musaa, pelejä, kavereita…
Ilmainen sisäänpääsy. Ikäraja 18 v.
Syksyn ensimmäinen Villiklubi on tiistaina
5.8. klo 19-22.
Lisätietoja Marjalta p.040 521 0240,
marja.savolainen@kvtuki57.fi

Resonaari soi 5.5.
Olemme varanneet lippuja konserttiin. Lue lisää
sivulta 8.
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Ilta palokunnassa 14.5.
Tule mukaan oppimaan paloturvallisuutta
Pitäjänmäen VPK:lle!
Osoite: Viinentie 6
Illan ohjelma:
• klo 16.30 tapaaminen rautatieasemalla,
junalla Pitäjänmäelle (matkakortti mukaan!)
• noin klo 17.15 -19 VPK:n kaluston ja
toiminnan esittelyä ja alkusammutusharjoituksia sammutuspeitteellä ja
sammuttimella
• klo 19-20 kahvia ja pientä purtavaa.
Jos sää sallii, grillaamme makkaraa.
Kahvittelun jälkeen kotiinlähtö.
Hinta 5 euroa maksetaan käteisellä paikan
päällä.
Mukaan mahtuu 15 henkilöä. Pikaiset
ilmoittautumiset Marjalle p. 040 521 0240 tai
marja.savolainen@kvtuki57.fi

Ravintola Lentävä kurkku Ystävätuvalla
17.5. klo 12-15
Ravintolapäivänä Ystävätuvalla avaa
ovensa jälleen lennokas ravintola. Tänä
vuonna ravintolan nimi on Lentävä kurkku.
Tarjolla on kana-kasvispiirakkaa tai
feta-pinaattipiirakkaa sekä pienet annokset
kylmää kurkkukeittoa ja gazpachokeittoa
(kylmä tomaattikeitto).
Jälkiruuaksi kahvi/tee ja keksi.
Annoksen hinta on 5 euroa.
Ravintolamuusikkona pianoa soittaa Jouko
Hälinen.
Vekkariprojektin uudet kokemusasiantuntijat
esittäytyvät.
Vekkarin vapaaehtoiset ovat myös mukana
toteuttamassa ravintolapäivää.
Tervetuloa yksin, kaverin kanssa tai koko
perhe yhdessä!

Minun silmin -kurssi senioreille ja
ala-asteikäisille 16.-19.6.
Lue lisää sivulta 8.

Mäntsälän kesätanssit 3.8.
Perinteiset kesätanssit järjestetään nyt
30:nnen kerran!
Tansseissa esiintyy Heidi Pakarinen ja
Hovinarrit.
Järjestämme tansseihin kuljetuksen.
Lähtö Mikonkadun tilausajopysäkiltä klo
12.30.
Paluu Helsinkiin klo 18.
Bussikuljetus ja tanssilippu maksavat
yhteensä 20 euroa.
Alle 10-vuotiaille hinta on 10 euroa.
Ilmoittautumiset 30.5. mennessä Marjalle
p. 040 521 0240,
marja.savolainen@kvtuki57.fi.
Paikkoja rajoitetusti.

Maisemalautta Vesipääsky

Kesäretki 13.-17.8. Ähtäriin ja Parkanoon,
muutama paikka vapaana
Kesäretki osoittautui erittäin suosituksi, mutta
vielä voit ilmoittautua.
Ohjelma:
13.8.
• klo 9.00 lähtö Mikonkadulta kohti Ähtäriä,
ruokailu matkalla
• majoittuminen Honkiniemen
kurssikeskukseen
• jousiammuntaa
• päivällinen ja iltapala Honkiniemessä
14.8.
• aamiainen
• tutustumiskäynti Lehtimäen
erityiskansanopistoon
• ruokailu matkan varrella
• ostoskäynti Tuurin kyläkaupassa
• päivällinen Honkiniemessä ja sään
salliessa makkaranpaistoa iltapalaksi
15.8.
• aamiainen
• tutustuminen Honkiniemen kirkkoon
• lounas
• vierailu Ähtärin eläinpuistoon
• ajo Parkanoon ja majoittuminen Pestiin
• päivällinen
16.8.
• aamiainen
• opastettu risteily maisemalautta
Vesipääskyllä ja tutustumiskäynti
Metsämuseoon
• lounas retkipäivän aikana
• päivällinen hotellin vieressä olevassa
ravintolassa
• illalla lavatanssit
17.8.
• aamiainen
• kotiinlähtö
• lounas matkalla
• Helsinkiin saavumme noin klo 17.
Matkan hinta on jäsenille 460 euroa ja muille
510 euroa.
Ilmoittautumiset Marjalle 30.5. mennessä
p. 040 521 0240 tai
marja.savolainen@kvtuki57.fi.
Osallistujat valitaan ilmoittautuneista.
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Kehitysvammaisten valtakunnallinen kirkkopyhä ja seurakuntien kehitysvammaistyön 50-vuotisjuhla 20.-21.9.
Valtakunnallinen kehitysvammaisten
kirkkopyhä järjestetään tänä vuonna Turussa.
Kirkkopyhän teemana on Kiitos.
Teemme matkan tapahtumaan yhdessä
Yhteisen seurakuntatyön (Heli ja Aino)
kanssa. Lähdemme matkaan bussilla
lauantaina 20.9. klo 11. Menomatkalla
syömme lounaan. Ajamme Naantaliin ja
vierailemme siellä
vanhassa kivikirkossa. Kirkosta ajamme
Naantalin kylpylään, jossa yövymme.
Kylpylässä uintimahdollisuus ja illallinen.
Sunnuntaina ajamme aamiaisen jälkeen
Turkuun. Juhlamessu, lounas ja päiväjuhla
vietetään kaikki saman katon alla Turun
Messu- ja Kongressikeskuksessa.
Päiväjuhlan jälkeen kotiinlähtö. Helsinkiin
saavumme noin klo 19.
Matkan hinta on 110 euroa. Hinta sisältää
bussikuljetuksen, majoituksen, osallistumisen
kirkkopyhään ja ohjelmassa mainitut
ruokailut.
Ilmoittautumiset 30.5. mennessä Marjalle
p. 040 521 0240 tai
marja.savolainen@kvtuki57.fi.
Osallistujat valitaan ilmoittautuneista.
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Vapaat leiripaikat
Senioreiden päiväleirillä 30.6.-4.7. voi vielä
löytyä vapaita paikkoja.
Päiväleirillä keskuspaikkana toimii Ystävätupa,
josta käsin tehdään retkiä kesäiseen
Helsinkiin. Myös Ystävätuvassa voi olla
ohjelmaa. Päivän aikana nautitaan lounas ja
välipala. Päivän kesto on klo 9-15.
Leirimaksu on 50 euroa.
Lisätietoja: Jani Törnblom p. 040 835 0395
(arkisin klo 9-15).
Eläintarhan yleisurheilukisat aikuisille
Kisat pidetään perjantaina 16.5. klo 9-12.
Paikkana on Eläintarhan urheilukenttä.
Ilmoittautumisaika päättyy 30.4.
Tiedot lajeista ja ilmoittautumiskäytännöistä
löytyvät edellisestä jäsentiedotteesta 2/2014
tai Kehitysvammatuen kotisivuilta
www.kvtuki57.fi.
Kinaporin kevätkarkelot
Kinaporissa tanssitaan Maisa Tikka Bandin
tahdissa keskiviikkona 21.5. klo 18-19.30.
Osoite on Kinaporin palvelukeskus,
Kinaporinkatu 9.
Kävellen paikalle pääsee myös Hämeenkadun
puolelta.
Odotettavissa on tanssimusiikkia iskelmästä
rokkiin ja humpasta poppiin.
Ohjelmassa on myös perinteisesti herkkukorin
arvonta.
Myös tyylikkäin tanssija palkitaan.
Kahvila on auki klo 17-19.15.
Tilaisuuteen on vapaa sisäänpääsy.
Järjestäjä Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry.

Luovan liikkeen ryhmä työikäisille ja
senioreille
Ryhmä kokoontuu 6.-27.5. tiistaisin klo
11-11.50 ja perjantaisin klo 12-12.50 Kampin
liikuntakeskuksessa, Malminkatu 3 D.
Ryhmän tavoitteena on hyvinvoinnin
tukeminen tanssin ja liikkeen kautta.
Ryhmässä tutkitaan kehon ja mielen yhteyttä
erilaisin luovin menetelmin.
Ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta
tanssimisesta tai muita erityistaitoja.
Osallistuminen on maksutonta.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Saila Hänninen
p. 09 310 87509 tai saila.hanninen@hel.fi.
Järjestäjä Helsingin liikuntaviraston
erityisliikunta.
Blue Flamenco ylpeänä esittää Kirjeitä
Aika ja paikka: lauantaina 10.5 klo 19 (kesto
yksi tunti) Kanneltalossa, Klaneettitie 5.
Teoksessa esiintyy seitsemän nuorta naista,
jotka ovat valinneet elämästään neljä aihetta
- viha, rakkaus, viisaus, ilo - joita avataan
puhuttujen kirjeiden ja flamencotanssin
avulla.
Kaikki tanssijat ovat kehitysvammaisia
ihmisiä, jotka tiedostavat vammansa ja
haluavat kertoa kuinka samanlaisin tuntein
he elävät arkeaan kuin valtaväestö.
”He ovat tähdänneet esitykseen, joka
manifestoi heidän elämäniloaan ja
arvokkuuttaan. He ovat antaneet kiihkeästi
sykkivän sydämensä tanssille ja tanssi on
antanut heille koko maailman. Mutta he eivät
tanssi vain itselleen, he tanssivat itsensä
maailmalle, muuttavat sen
peruuttamattomasti, pienin mutta lujin askelin, naulakorkoisten tanssikenkien koputuksin
oville ja sydämiin.” - Kari Heiskanen
Liput maksavat 10
euroa ja niitä myy
Kanneltalon
lipunmyynti ja
Lippupalvelu.

Laajasalon opiston Idealinja kehitysvammaisille nuorille aikuisille
Linja on tarkoitettu 18–30-vuotiaille kehitysvammaisille ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita
itsensä kehittämisestä ja haluavat harjoitella
itsenäiseen elämään kuuluvia taitoja.
Tarkoituksena on kehittää yksilön omaehtoista toimintaa. Keskeisenä tavoitteena on kyky
toimia itsenäisesti sekä ryhmän jäsenenä.
Koulutuksessa haetaan tulevaisuuden näkymiä, joihin sisältyy yksilöllistä opiskeluun ja
työelämään suuntautumista ja hakeutumista.
Tavoitteena on löytää keinot oman elämän
hallintaan.
Opiston tilat eivät sovellu vaikeasti liikuntarajoitteisille.
Hakuaika ja lähtötasokartoitus 22.4–5.6.
Kurssi alkaa 18.8. ja päättyy keväällä 2015.
Ohjattua toimintaa on arkisin noin klo 10–15.
Opisto sijaitsee Helsingissä Laajasalossa,
Kuukiventie 6:ssa.
Ilmoittautumiset ja lisätietoa: Matias Hynynen
p. 046 637 5724, matias.hynynen@laajasalonopisto.fi, www.laajasalonopisto.fi.
Laajasalon opiston kesäkurssit
Opisto järjestää kesällä jälleen suosittuja kesäkursseja. Kaikki kurssit ovat musiikkipainotteisia, mutta sen lisäksi ulkoilemme, saunomme, taiteilemme ja vietämme yhteistä aikaa.
Kaksi päiväkurssia:
I 9.–13.6. ja II 23.–27.6.
Päiväkurssi sisältää monipuolisen ohjelman
maanantaista perjantaihin klo 10–17 sekä
lounaan ja päiväkahvin. Päiväkurssit ovat
maksuttomia.
Kaksi yökurssia:
I 30.6.–4.7. ja II 7.-11.7.
Yökursseilla yövytään opiston asuntolassa.
Yökursseihin sisältyy ohjelman lisäksi ruokailut. Yökursseista perimme yöpymismaksun
20 e/yö.
Kurssit eivät sovellu vaikeasti liikuntarajoitteisille ihmisille.
Hakuaika päättyy 7.5..
Mukaan mahtuu noin 20 henkilöä/kurssi.
Ilmoittautuminen internetissä www.laajasalonopisto.fi.
Lisätietoja toimistosihteeri Pekka Lehto p. 09
6219 0012, pekka.lehto@laajasalonopisto.fi.
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Vekkari-projekti
Vekkarin uusi kokemusasiantuntijakoulutus on
alkanut. Kokemusasiantuntijat valmistuvat
Ravintolapäivänä 17.5. Ystävätuvan Lentävä
kurkku -ravintolassa osoitteessa Abrahaminkatu 7. Kaikki ovat tervetulleita!
Vekkarin kokemusasiantuntijat vetävät vertaisryhmiä. Uudet ryhmät aloittavat toimintansa
kesän jälkeen. Ryhmät esitellään elokuussa
julkaistavassa Helsingin Kehitysvammatuen
vapaa-ajantoiminnan esitteessä.

Jos et ole ilmoittautunut vielä mukaan vapaaehtoistoimintaamme, pääset mukaan täyttämällä osallistumislomakkeen internetissä
osoitteessa www.vekkariprojekti.fi (klikkaa
kruunulogosta itsesi mukaan).

Vekkari tukee kehitysvammaisia ihmisiä vapaaehtoistoimintaan. Alla on lueteltu vapaaehtoisten tapahtumat keväällä.
Eltsun kisat 16.5. kello 9–12 Eläintarhan
kentällä. Haemme vapaaehtoistoimijoita auttamaan järjestelyissä kentällä.
Ravintolapäivä 17.5. Ystävätupa ja Vekkari järjestävät yhteistyössä Ravintolapäivänä
oman ravintolan. Haemme ravintola Lentävä
kurkkuun vapaaehtoistoimijoita auttamaan
järjestelyissä Ystävätuvalla.

Vekkari lomailee 30.6.-4.8.
Hauskaa kesää kaikille!

Molempiin tapahtumiin voit ilmoittautua Annikalle p. 040 521 0242 (ma-pe klo 9-15).

Vapaaehtoistoiminta
Kaipaisitko kaveria vaikkapa kävelylenkille, leffaan tai lätkämatsiin? Mitä sinä haluaisit tehdä
vapaa-ajallasi kaverin kanssa?
Keharikaveri on vapaaehtoinen vammaton
kaveri, jonka kanssa voit viettää vapaa-aikaasi
haluamallasi tavalla. Sinun ei tarvitse maksaa hänelle palkkaa, mutta yhteisistä kuluista
vastaat sinä. Niitä voivat olla esimerkiksi pääsyliput tai kahvit. Yhteinen tekeminen ei aina
kuitenkaan maksa mitään, sillä mahdollisuuksia ilmaiseen tekemiseen on paljon.
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Keharikaverin voi saada jos on yli 12-vuotias.
Voit hakea keharikaveria lomakkeella kotisivuiltamme www.keharikaveri.fi. Halutessasi
voimme lähettää hakulomakkeen myös postitise.
Lisätietoja saat ma-to klo 9-15 numerosta
p. 040 160 9017 (Heidi Lokki tai Severiina
Winqvist).
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TunneTeatteri esittää
William Shakespearen näytelmän
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Esitykset
to 8.5. klo 12
to 15.5. klo 12
la 17.5. klo 13
Lisätietoja: tunneteatteri@gmail.com

Opistotalo, Juhlasali, Helsinginkatu 26
Yhteistyössä Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n Vekkari-projektin kanssa.
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Muiden järjestämää toimintaa
Kultturellia!
– vähän erilainen kulttuuritapahtuma
Tampereella 6.-7.6.
Kultturellia! – vähän erilainen kulttuuritapahtuma järjestetään 6.–7.6. Tampereella. Uuden
Kultturellia!-nimen myötä perinteiset kehitysvammaisten kulttuuripäivät uudistuvat monin
tavoin. Luvassa on monipuolinen, kaikille
avoin ja esteetön tapahtumakokonaisuus aivan Tampereen keskustassa!
Kultturellia!-tapahtuman kävijöillä on tilaisuus
nähdä maamme kehitysvammaisten taiteen
ja kulttuurin kiinnostavimpia tekijöitä, esityksiä
ja ilmiöitä samassa tapahtumassa. Siellä on
mahdollisuus tavata viime aikoina niin Suomessa kuin kansainvälisestikin mainetta niittäneitä taiteilijoita, kuten kummitustarinoiden
kertoja, punkbändi Pertti Kurikan nimipäivistä
tunnettu Kalevi Helvetti, Hammond-urkuri Kalle
Salonen sekä Kaarisillan kuvataiteilijat. Tapahtuman teemana on kaikenlaisten raja-aitojen
poistaminen; mukana on yhtä lailla vammaisia
kuin vammattomiakin taiteilijoita. Kultturellia!tapahtuma on erilaisuuden juhla.

Tapahtuma alkaa perjantaina 6.6. klo 12–16
järjestettävällä Kultturellia!-seminaarilla. Illalla
järjestetään Tullikamarin Pakkahuoneella ja
klubilla Stay up late -konsertti, jonka tuotto
käytetään hyväntekeväisyyteen.
Lauantai 7.6. on Tullikamarilla ja sen lähiympäristössä monipuolinen tapahtumapäivä, joka
tarjoaa teatteriesityksiä, kuvataidetta, musiikkia, elokuvia sekä liikunta- ja taideyllätyksiä.
Lisäksi tarjolla on laaja valikoima taitopajoja,
joissa pääsee kokeilemaan ammattilaisten
ohjauksella eri taiteenaloja, kuten rautalankaja valotaidetta, yhteisötanssia, klovneriaa sekä
elektronista musiikkia ja kuvionuotteja.
Kultturellia!-tapahtuman ohjelma valmistuu
maalis-huhtikuun vaihteessa. Lisätietoa löytyy
osoitteesta www.kultturellia.fi ja Facebook-sivuilta. Tapahtuman järjestää Kehitysvammaisten Palvelusäätiö.

Valotaidetta, kuva Jukka Laine

Vimmart, kuva: Aarne Rajalahti
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Sisupartio

retkelle metsään ja tehdään kiehisiä, sytytetään nuotio ja paistetaan tikkupullaa.
Sinustako sisuryhmän johtajaksi?
”Aloitin partion 41-vuotiaana. Hienoimpia kokemuksia minulla on ollut muun muassa se, kun
kesäleirillä eräs nuori neuvoi minulle Trangian
käytön, jotta voin opettaa saman sisuille ja
tehdä heidän kanssaan ruokaa. Tai se, kun järjestin lippukuntatapahtuman ja huomasin, että
partio on hyvä vastaveto tämän päivän tehokkuusajattelulle ja yksin pärjäämiselle. Partiossa ei tarvitse pärjätä yksin, vaan yhdessä
kaikki on kivempaa.” kertoo 10-12-vuotiaiden
sisupartiolaisten ryhmänjohtaja Anne Huhtamella Aarnivalkeista.

Hanna ja Anne Huhtamella sekä Tatja Ikonen olivat
esittelemässä partiota Vammaismessuilla Tuusulassa. Kuva: Petra Valkonen

Koko perhe mukaan sisupartioon!
Sisupartiolaisia ovat partiolaiset, jotka tarvitsevat erityistä tukea esimerkiksi vamman tai pitkäaikaissairauden takia. Sisupartiossa lapset
ja nuoret voivat harrastaa partiota yhdenvertaisesti muiden lasten kanssa. Sisupartioryhmässä ohjaajia on enemmän kuin tavallisessa
ryhmässä. Tämä mahdollistaa sen, että sisupartiossa voidaan soveltaa partio-ohjelmaa
kunkin sisupartiolaisen kyvyt, tarpeet ja toiveet
huomioiden.

Sisupartioon tulijoita on tällä hetkellä enemmän kuin mitä mukaan voidaan ottaa ryhmien
ollessa täynnä. Siksi esimerkiksi Aarnivalkeisiin ollaan perustamassa uutta sisuryhmää
7-9-vuotiaille kehitysvammaisille lapsille. Anne
kertookin, että uusia innokkaita yli 15-vuotiaita
nuoria ja aikuisia kaivataan mukaan toimintaan
mahdollistamaan tätä hienoa harrastus-mahdollisuutta. Anne painottakaakin, että ikä ei ole
este aloittaa partiota:
”Jos olet joskus haaveillut partiosta ja koet,
että aika on kiirinyt ohi, niin nyt juna on jälleen
saapunut asemalle ja sinun on mahdollista
hypätä kyytiin. Partiossa voi aloittaa missä
iässä vain tai jatkaa pitkänkin tauon jälkeen.
Tulethan mukaan?”
Kiinnostuneet voivat olla yhteydessä Pääkaupunkiseudun Partiolaisten toimistolle Hanna
Hietikkoon, hanna.hietikko@partio.fi,
p. 09 8865 1223.

Partio onkin koko perheen yhteinen harrastus.
Siinä missä vanhemmat toimivat ryhmänohjaajina, lapset oppivat sisuryhmässä uusia taitoja:
Sisuryhmän kanssa lähdetään yhdessä päivä17

Tapahtumakalenteri
Huhtikuu
29.4.		

nuoret ja vanhemmat kokkaavat

Toukokuu
4.5.		
5.5.		
6.5.		
6.-27.5.
7.5.		
8.5.		
10.5.		
10.5.		
12.5.		
12.5.		
14.5.		
15.5.		
15.5.		
16.5.		
17.5.		
17.5.		
21.5.		
24.5.		

risteily Tallinnaan
Resonaari soi -konsertti
Villiklubi
luovan liikkeen ryhmä
naisten ryhmä
Tunne teattErin näytelmä Juhannusyön uni
lasten ja nuorten kevätpäivä
Blue Flamencon esitys Kirjeitä
naisten ryhmä
Kaakon kammari
ilta palokunnassa
keinutuoliryhmä Ystävätuvalla
Tunne teattErin näytelmä Juhannusyön uni
Eläintarhan yleisurheilukisat
ravintolapäivä Ystävätuvalla
Tunne teattErin näytelmä Juhannusyön uni
Kinaporin kevätkarkelot
isät Söderskärin majakalle

Kesäkuu
3.6.		
4.6.		
6.-7.6.		
7.6.		
8.6.		
16.-19.6.

Villiklubi
vaikeavammaisten lasten vanhempien tapaaminen
Kultturellia!-kulttuuritapahtuma Tampereella
äidit skräppää
retki Krapin kesäteatteriin
Minun silmin -valokuvauskurssi

Elokuu
3.8.		
5.8.		
13.-17.8.
22.-24.8.
27.8.		

Mäntsälän kesätanssit
Villiklubi
kesäretki Ähtäriin ja Parkanoon
yksinhuoltajien Voimaannuttava vertaistuki -viikonloppu
Suomenlinnan kesäteatteri

Kaikki yhdistyksen jäsenet, heidän omaisensa sekä muut tiedotteen lukijat ovat
tervetulleita kirjoittamaan jäsenlehden lukijapalstalle! Sana on vapaa, voit kirjoittaa
omasta elämästäsi, kertoa tapahtumista, joihin olet osallistunut, tai sanoa mielipiteesi erilaisista asioista.
Pyrimme julkaisemaan kirjoitukset sellaisenaan, mutta pidätämme oikeuden
lyhentää tekstiä, jos lukijapalstalle varattu tila ei riitä.
Kirjoituksia voi lähettää osoitteella: Kirsi Aarnikare, Helsingin Kehitysvammatuki
57 ry, Bulevardi 34 a A 4, 00120 Helsinki tai kirsi.aarnikare@kvtuki57.fi.
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Yhteystiedot
Toiminnanjohtaja
Talouspäällikkö Sari Korhonen
Talousassistentti Kirsi Aarnikare
Projektikoordinaattori Tiina Herttuainen
Perhetyön suunnittelija Päivi Juvala
Projektityöntekijä Annika Kiiskilä
Toimistosihteeri Maria Kuosma
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Heidi Lokki
Tilapäishoidon ohjaaja Minna-Mari Marjoniemi
Vapaa-ajan koordinaattori Marja Savolainen
Vapaa-ajan koordinaattori Jan Törnblom (kerhot ja leirit)
Koordinaattori Severiina Winqvist (projekti ja leirit)

040 835 3763
040 511 4963
040 160 9015
050 564 4707
040 707 9967
040 521 0242
0400 345 369
040 160 9017
040 522 2138
040 521 0240
040 835 0395
040 837 6273

Keskus p. 0400 345 369, faksi 698 1269
maanantai-torstai klo 9-15, perjantai klo 9-14
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kvtuki57.fi
Ystävätupa

0400 413 478

Oskarinpuiston toimintakeskus
Vastaava ohjaaja Teija Manninen
Ohjaajat
Faksi		

3284 0471
040 134 4204
040 837 6179
3284 0470

Asumispalvelujen esimies Elina Raike-Ojanen

0400 676 721

Oskarinpuiston ryhmäkoti
Lehmus
Vaahtera
Tammi
Faksi		

040 837 6425
040 160 9020
040 160 9021
3284 0492

Kankurinkulman ryhmäkoti
Poppana
Pirta		
Alakerta
Faksi		

040 837 6178
040 160 9022
040 183 0404
8254 4145

Myllykaaren ryhmäkoti
Ohjaajat
Faksi		

3424 1420, 040 837 6408
3424 1421

